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คุณปฐมพงศ์ เนียมคํา ส่งเข้าประกวด อันดับ ๓ “ต้นมะฮอกกานี” หมู่บ้านนวธานี ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม คุณเฉลิมพล อัศวธีรางกูร ส่งเข้าประกวด อันดับ ๔ “ต้นไทร” ปากซอยวิภาวดี ๒๙ ริมทางคู่ขนาน
วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง คุณศิรเมศร์ จิรโพธิสิทธ์ิ ส่งเข้าประกวด และ อันดับ ๕ “ต้นชมพู
พันธ์ทิพย์” สวนรถไฟ เขตจตุจักร คุณอัครินทร์ เลิศวัฒนสิริ ส่งเข้าประกวด  

 ประเภทท่ี ๔ ต้นไม้ทรงคุณค่าน่าประทับใจที่สุดในกรุงเทพฯ ส่งเข้าประกวด ๕๓ ต้น ได้รับการโหวต
มากที่สุด ๕ ลําดับ ได้แก่ อันดับ ๑ “ต้นโพธิ์” หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ (รัชโยธิน) เลขที่ ๙ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร ชมรมถ่ายภาพ สโมสรธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งเข้าประกวด อันดับ ๒ 
“ต้นไทร” สวนรถไฟ เขตจตุจักร คุณอัครินทร์  เลิศวัฒนสิริ ส่งเข้าประกวด อันดับ ๓ “ต้นสักทอง” สวนสัตว์
ดุสิต ประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ดุสิตส่งเข้าประกวด อันดับ ๔ มี ๒ ต้น ผลโหวตเท่ากันคือ “ต้นศรีมหาโพธิ์” 
กลางสระนํ้า หน้าองค์พระเจดีย์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน คุณฉันทนา  สุรัสวดี ส่งเข้า
ประกวด และ “ต้นจามจุรี” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณญาดา  โคสุยีสถาน ส่งเข้าประกวด และ อันดับ ๕ 
“ต้นหางนกยูง” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เขตป้อมปราบฯ 
โดยนายภูมิใจ  อัตตะนันทน์ ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ส่งประกวด  

  โฆษก กทม. กล่าวในตอนท้ายว่า สําหรับประเภทท่ี ๑ ต้นไม้ใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ และประเภทที่ ๒ 
ต้นไม้สูงที่สุดในกรุงเทพฯ  คณะกรรมการทรงคุณวุฒิได้ออกสํารวจคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ให้คะแนนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ี อยู่ระหว่างรวบรวมผลซ่ึงจะประกาศเป็นทางการ และจัดพิธีมอบโล่โดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในวันสิ่งแวดล้อมโลกในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ และจะติดป้ายเป็นเกียรติบริเวณต้นไม้ท่ีชนะ
การประกวดต่อไป 
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